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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

41-0055

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenčina naša

Nie cop, ale vrkoč.

CELKOVÉ CENY

370 €

41-0017

480 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

0948 002 614

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
dvere UNO

ODŤAH ZDARMA

129,63-0005

0908 420 353

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

16-0059

igorkrajcir01@gmail.com

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

200 € s energiami

149,-

159,-

Cena za komplet.
Dvere skladom
60-80 až do šírky
múru 80-260 mm.
ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
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63-0032

320 €

Prenajmem
izbu na stanici
v Kútoch
41-0027

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

dvere ROCO

A ZIMNÉ ZÁHRADY

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €

dvere PRESTON

PLASTOVÉ OKNÁ

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku
+ v párnom týždni navyše:
Radimov, Letničie, Petrová Ves,
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský
Mikuláš
+ v nepárnom týždni navyše:
Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.
Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
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51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000
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29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke obce
www.popudinskemocidlany.sk,
alebo priamo na Obecnom úrade
Popudinské Močidľany,
č. t. 034 6682766.

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

ZĽAVA -30%

Vstavané skrine Ondrúš

0907 211 797

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

DVERE
INTERIÉROVÉ

západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž
na predaj 5-tich stavebných
pozemkov v IBV Pod vinohradmi
– II. etapa, v k.ú. Močidľany.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
bV
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Obec Popudinské Močidľany

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VSTAVANÉ
SKRINE
0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

41-0021

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

41-0089

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

16-0195

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

VCHODOVÉ

EXTERIÉROVÉ
BEZPEČNOSTNÉ

PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

PODLAHY
LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

CENTRUM DVERÍ

KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY
www.klucnik.sk
Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

Východné Slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda
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41-0006

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0100

redakcia:

Smutný slnovrat

63-0007

SENICKO-SKALICKO

3
SLUŽBY, BÝVANIE

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

0905 915 033

www.mirex.sk

MIREX Holíč

0910 933 663, 034 668 3064

63-0045

INZERCIA

ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

NONSTOP: 0911 77 55 65
Nečakajte a volajte
63-0035

od 3 €/m2

od 2
/m
3,30 €

63-0008

OBKLADY
DLAŽBA

SADROKARTÓN
0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk

41-0072

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

• preprava osôb a batožiny
po celej EU
• detská sedačka v každom aute
• možnosť prepravy osôb
aj s invalidným vozíkom
• zvýhodnenie stáleho zákazníka
• zvýhodnenie zazmluvnených
prepráv (možnosť platby na FA)
• drink servis (odvezieme Vás
aj Vaše auto)

Okná plné nápadov

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

63-0010

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
profilov a kovaní

NEMECKÝ
PROFIL

Kátovská 33, Holíč
0907 724 254
www.ter-co.sk

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY
TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ZĽAVA

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

tel. 0908 702 522

41-0038

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

Vchodové dvere
Plastové okná
Parapety, PVC, AL
Sieťky, žalúzie, rolety
Montáž, demontáž,
murárske práce
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-40%
AKCIA

SIEŤKY
ZDARMA!!!

41-0040

AKCIA:

4
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Prenajmem zdarma 25ár. na
chov koní, oviec, Trnovec.Tel.
0903946285
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000, 8.000
a 10.000 litrov a vodomerné
plastové šachty. Cena od 650
€. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel.
0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám schodiskové okno
220x60 zlatý dub. Cena 100
€.Tel. 0902279530
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADAA AZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.Tel.
0905442706
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Darujem mačiatka. Krásne, odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v Holíči.
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 840 EUR s DPH

0903 342 475

63-0093

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

SE19-26 strana -

AKCIA -30%
NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

• Izolácia bez tepelných mostov

tel.: 0944 958 096

16-0211

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

-10%

0905 963 819

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

rttrade@rttrade.sk

AKCIA

www.melltrading.sk // 0907 154 850

AKCIA

tel.: 0903159 856

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

MELL Trading s.r.o.
Hurbanova 3057,
Senica

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
acích
zariadení

63-0040

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok na zahrádkach v Skalici, Darmovisy, pekné prostredie.Tel. 0944161961

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

M. R. Štefánika 25, Holíč • budovic.servis@azet.sk

4

63-0006

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu samostatne stojaceho rodinného
domu na pozemku o výmere
584 m2. Je v Holíči v novovybudovanej lokalite A. Dubčeka.
Dom je skolaudovaný v roku
2014. Má rozlohu zastavanej
plochy 194 m2 a 143 m2 úžitkovej plochy. Dom je úplne
dokončený ako z interiéru, tak
z exteriéru. Dom je možné si
pozrieť aj na portále nehnutelnosti.sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475

0902 112 185

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0003

centre mesta Skalica.Tel.
0910981956
» Prenajmem izbu v rodinnom
dome v Skalici.Tel. 0904449477
» Dám do prenájmu izbu v rodinnom dome, zariadená + internet, Skalica.Tel. 0908648471

SERVIS ELEKTRICKÉHO
RUČNÉHO NÁRADIA

vrátane
montáže

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM

» Prenajmem garzónku v

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izb byt v Ma - Juh,
posch. 1/8, 50 m2, + pivnica,
cena 75.000 €.Tel. 0948091425

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

63-0082

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Predám moped Manet Korada typ 216, r.v. 1995, najazdené
asi 4000 km. Treba vidieť. Cena
300 €, Holíč.Tel. 0904327076

Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Andrej Budovič - Servis

63-0055

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Kiska nezačal ako fér chlap

00-0000

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

work.byvanie@gmail.com

41-0010

0944 716 337

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®
Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov
bez smogu a alergií

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0007

Work

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

41-0091

lanza@covering.sk | 0944 992 822
ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

LETNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA

okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

6
ZDRAVIE, ZA ŽIVOT / SLUŽBY

11 HOBBYAASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY
» Kúpim rôzne starožitnosti aj
poškodené.Tel. 0903753758
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ

» Predám zachovalý barový

pult s regálmi do pohostinstva, možnosť zakúpenia stoly
a stoličky.Tel. 0905254090
» Predám plynový kotol +
2x obehové čerpadlo.Tel.
0910255659
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou.
Informácie na.Tel. 0905759457
» Predám plynový ohrievač
vody, 120 litrový, cena 220 €,
ešte v záruke. Dohoda možná.
Tel. 0902556032
» Predám 5článkový liatinový
kotol Viadrus + 2 x obehové
čerpadlo.Tel. 0910255659

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
15 HĽADÁMPRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si priateľku vo veku
od 35-40 rokov na tancovanie
Latino-tancov, oldis-disco, letné kupko, jednoducho takú,
ktorá má rada život, napíš
mi SMS, rád odpoviem.Tel.
0908780515
» Hľadám ženu na vážny
vzťah, volaj .Tel. 0904987205

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

41-0011

Volať od 12,00 do 19,00.Tel.
0904400362
» Predám mladé biele andulky.Tel. 0910162463

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

Frézovanie

komínov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

Kampaň za krásu staroby
„Ani výrazný prílev migrantov, ani zmiernenie demografického prepadu.
výrazne vyššia ako predpokladaná Riešenia sa týkajú celého systémového
úhrnná plodnosť nezabráni popu- prístupu naprieč všetkými oblasťami:
lačnému starnutiu našej spoloč- od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
nosti.“
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.
Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
Napriek tomu, že o kríze demograspoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.
fie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života
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Majstrovstvá
Západoslovenskej
oblasti jednotlivcov
v atletike
Krajské mesto Trnava hostila 2.6. pretekárov,
ktorí bojovali o medaile Zs. oblasti v jednotlivých
disciplínach svojej kategórie. Atléti AK Junior Holíč
tu získali päť cenných kovov. Dve strieborné získal
nádej atletiky Holíča Pavol Riečický za skok vzsoký výkonom 175 cm a za beh na 2000 m prekážok a
Mário Mráz získal bronzovú medailu za vrh guľou
obaja v kat. dorastencov. Alex Symonchul získal
striebro vo vrhu guľou 12,31 m a Simona Gorbatenková bronzovú medailu za beh na 1500 m prekážok obaja v kat. staršieho žiactva. Do majstrovstiev
Zs. oblasti patria kraje Trnava, Nitra a Trenčín, kde
atléti trénujú v športových gymnáziách. Galanta
a Nové Zámky majú športové triedy zamerané na
atletiku. Za pozornosť stoja výkony Bianky Šeniglovej v behu na 300 m za 48,9 sec a 60 m 9,09 sec
(oba výkony osobný rekord ). Ela Rajmondr 60 m
za 9,23 sec os. rek. Kohútová Christína 60 m za
9,48 sec – os. rekord, Ayiba Loreal guľa 8,58m os. rekord. Dubecká AnnaMária 135cm. Dievčatá
sú mladšie žiačky a tak pri svedomitom prístupe k
tréningu čakáme ďalšie výrazné zlepšenie.

» Roučka

15-0004

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY
tel.: 034 / 651 14 11

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

0907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

41-0020

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

INZERCIA

0908 979 377

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

FO typ A, B a právnických osôb

Skalica, ul. Horská

Sme plátci
DPH

0902 624 774 • 034/664 87 86

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

63-0088

Senica | 0911 521 767

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

Príďte sa presvedčiť

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

0910 902 635•0905 323 022

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

MZDY, PERSONALISTIKA

§

41-0019

PEKAR SRs s.r.o.

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

41-0039

DOJČ

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

www.kamenarstvo-bocan.sk

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

PEKAR SR s.r.o. a PEKAR SRs s.r.o.

41-0018

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

63-0011

POHREBNÁ SLUŽBA

16-0001

63-0017

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Modlitba je nenahraditeľná
nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Reuma – postrach mnohých podôb

Vedeli ste, že reuma je druhým najčastejším ochorením vedúcim k invalidite? Poznáme stovky reumatických
ochorení. Aké sú ich varovné signály, kedy navštíviť reumatológa a ako upraviť životný štýl, ak ňou už trpíme, nám
prezradila MUDr. Michala Frandoferová, ktorá pracuje v reumatologickej ambulancii Nemocnice Malacky.

Reuma ako jej ľudovo hovoríme. O aké
chorenie vlastne ide?
Reuma nie je jedno ochorenie, ale súbor
viac ako 300 rôznych ochorení. Mohli by sme
ich rozdeliť na dve veľké skupiny. Zápalové
reumatické a nezápalové – degeneratívneho a metabolického pôvodu.
Ako nám môže reuma ovplyvniť život?
Reuma je jedným z najčastejších dôvodov,
prečo sa ľudia stávajú invalidmi, patrí jej
dokonca nelichotivé druhé miesto, hneď za
srdcovo-cievnymi ochoreniami. Dochádza k
poškodeniu pohybového aparátu, nielen
kĺbov, ale i svalov, šliach a mäkkých tkanív.
Vznikajú kĺbne deformity, ktoré obmedzujú
možnosť sebaobsluhy. Pacient často
potrebuje používať barly, korzety, anatomické vankúše, invalidné vozíky a pomôcky na
uchopenie predmetov.

môže genetická predispozícia. Prejavom
ochorenia je však obvykle kombinácia
genetickej predispozície a vplyvu vonkajšieho prostredia. Medzi hlavné nepriaznivé
faktory, ktorých vplyv sa dá eliminovať
úpravou životného štýlu, patria opakované
úrazy kĺbov, ich neprimerané preťažovanie,
fajčenie, alkoholizmus, emocionálny stres,
infekcie, nadváha a obezita.

Aké sú rizikové faktory reumatických
ochorení? Je reuma dedičná?
S akými problémami k vám pacienti
Za vznik väčšiny reumatických ochorení najčastejšie prichádzajú?

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

Najčastejším dôvodom návštevy sú
pretrvávajúce bolesti pohybového aparátu.
Varovné príznaky, ktoré by si mal pacient
všímať, sú opuchy kĺbov, výrazná ranná
stuhnutosť, bolesti kĺbov aj v pokoji, ale aj
celkové príznaky ako únava, slabosť,
nechutenstvo, zvýšená teplota. Toto sú
dominantné príznaky asi najznámejšieho
reumatického ochorenia – reumatoidnej
artritídy. Dôležitá je aj prevencia. Pri spozorovaní príznakov ochorenia treba navštíviť
reumatológa a tak predísť neskorej
diagnostike. Reumatické ochorenia sa
môžu prejaviť okrem postihnutia kĺbov aj
postihnutím obličiek, srdca, pľúc, očí a
ďalších orgánov.
Dá sa reuma vyliečiť? Ako by sme mali
upraviť životný štýl?
Keďže nie je známa presná príčina vzniku
reumatických ochorení, nie je vždy možné
pacienta úplne vyliečiť. Cieľom liečby je
zlepšenie kvality života pacienta potlačením nepriaznivých prejavov a vplyvov

ochorenia. Dôležitá je aj úprava životného
štýlu. Odporúča sa jesť veľa ovocia, zeleniny,
potravy bohatej na vápnik a vitamín D.
Pravidelným cvičením si udržiavať zdatnosť
postihnutých kĺbov a tým spomaliť
progresiu ochorenia. Pri nadváhe či obezite
je vhodná redukcia hmotnosti.
Existujú pacientske organizácie, ktoré
združujú reumatikov?
Na Slovensku už niekoľko rokov funguje
Liga proti reumatizmu. Na ich webovej
stránke www.mojareuma.sk je množstvo
užitočných informácií, návody ako cvičiť,
zmeniť životný štýl, zoznam reumatológov
na Slovensku, sociálne okienko či fóra na
najrôznejšie témy. Je možné zapojiť sa tiež
do skupinových pohybových aktivít,
pobytov a prednášok, ktoré organizujú.

K MUDr. Frandoferovej sa môžete objednať
telefonicky prostredníctvom Call centra na
tel. čísle 034/28 29 700 alebo osobne v
Klientskom centre v rámci nemocnice.

Nie čiperný, ale vrtký, obratný. Slovenčina naša
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.
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15-0033

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

9
BÝVANIE

Čistý deň XII
Tak to platilo odjakživa, kázeň sa nekomentuje, Realizácia preventívneho programu „Čistý deň XII“ sa v tomto školskom roku
uskutočnila dňa 25.6. 2019 už tradične v katastri mesta Skalica, v priestoroch kúpaliska v
Zlatníckej doline.
Dvanásty ročník programu bol ďalším pokračovaním z predchádzajúcich ročníkov a
mal charakter intenzívneho, celodenného výjazdového stretnutia. Zároveň bol ukončením
činností preventívnych aktivít drogových
závislostí a sociálno-patologických javov na
Strednej zdravotníckej škole.
Cieľom denného programu bolo prezentovanie zdravého životného štýlu a výchova
k zdravému životnému štýlu, rozvoj morálky a charakteru žiakov. Žiaci a pedagógovia
počas celého dňa absolvovali aktivity, ktoré
boli pripravené vo vode a na pevnine. Všetky
aktivity boli prispôsobené veku účastníkov.
Pripravené edukačné aktivity boli pre žiakov
zaujímavé, netradičné, rozvíjali ich samostatnosť, zodpovednosť, aktívnosť, fyzickú zdatnosť, psychickú odolnosť, posilňujú sociálnu
a emocionálnu inteligenciu.
V tomto školskom roku sa okrem našich
žiakov zapojili i žiaci družobnej strednej
školy SŠPHZ Uherské Hradište, žiaci základných škôl Vajanského, Strážnická, Štvorlístok
Skalica a Bernolákova Holíč. Preventívneho
programu sa z roka na rok zúčastňuje viac
účastníkov. I keď sa program uskutočňuje
na veľkej ploche kúpaliska, mrzí nás, že počet účastníkov bohužiaľ musí byť obmedzený
kvôli finančným nákladom, ktoré sa stále zvyšujú.
Pozitívne ohlasy všetkých účastníkov tohto
dňa nám dávajú oprávnenie a zároveň nás motivujú pokračovať v ďalšom ročníku, no všetko
závisí od finančných príspevkov a sponzorov.
XII. ročník projektu finančne podporili:
MESTO Skalica, OZ ZDRAVOTNÍK pri SZŠ Skalica a ostatní sponzori, ktorým srdečne ďakujeme.
Vyhodnotenie družstiev:
Základné školy:
1. ZŠ Strážnická Skalica 493 bodov, 2. ZŠ
Štvorlístok Skalica 480 b, 3. ZŠ Bernolákova
Holíč 386 b, 4. ZŠ Vajanského Skalica 355 b.
Stredné školy:
1. III.A SZŠ Skalica 495 bodov, 2. SŠ PHZ
Uherské Hradište 458 b, 3. I. A SZŠ Skalica 419
b, 4. II.B SZŠ Skalica 410 b, 5. SŠPHZ Uherské
Hradište 398 b, 6. II.A SZŠ Skalica 209 b.
Program bol príjemným spestrením ukončenia školského roka. Žiaci sa lepšie spoznali
medzi sebou, upevnili a vytvorili nové priateľstvá. Všetci účastníci si odniesli množstvo
nových poznatkov a zážitkov. Niektorí prekonali sami seba, posilnili si svoj zmysel pre
zodpovednosť. Zároveň sme ukázali žiakom a
pedagógom ako sa dá aktívne využívať voľný
čas na relaxáciu mladých ľudí. A čo si zaželať
na záver?
Aby sme všetci počas letných prázdnin načerpali veľa nových síl na ďalšie pokračovanie
tejto skvelej aktivity.

» Elena Marková
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E KASA, NA ROVINU

ekasa

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

Na stránkach nášho týždenníka
sme v uplynulom týždni informovali o zmenách súvisiacich s
eKasou platných od 1. júla 2019.
Parlament v stredu 19.júna prijal
novelu zákona a tak sa veci opäť
menia.

Termín spustenia eKasy 1. júl 2019
zostáva síce zachovaný aj po schválení
novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorú v stredu prijali
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, upravujú sa však podmienky
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú
podnikateľom ukladať do konca tohto
kalendárneho roka, respektíve uložené
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti v stredu schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient,“ informovala Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy.

Na certifikovanú eKasu
máte čas do konca roka, ak...

Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení
povinnosť podnikateľa požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice
eKasa. V platnosti zostáva aj ustanovenie, že k tomuto dátumu sa zrušia
daňové kódy súčasných elektronických

na rovinu

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:

-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už
evidujú tržby v eKase, majú povinnosť
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť
sa týka aj všetkých nových prevádzok,
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú
po 1. júli 2019.
-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali
tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované
riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do
konca roka 2019. Uvedené však platí len
za podmienky, že do účinnosti v stredu
schválenej novely zákona požiadali o
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na
nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.
„Pokutovať však bude finančná správa
tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019
nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti v stredu schválenej novely zákona
nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová.

zdroj Alexas-Fotos pixabay

ilustračné foto
Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti
finančná správa vyše 196 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo
všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto mesiaca je finančná správa pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém
eKasa je pre nových podnikateľov

povinný od 1. apríla. Cieľom projektu
je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných
pokladníc s finančnou správou, ako aj
zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Nemožno odpísať štyri pätiny Slovenska II
(dokončenie)

Na rovinu aj dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou
odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EÚ.
Existuje nejaká vízia pre vidiek,
aby sa stal atraktívny aj pre mladé
rodiny na ňom?

Neviem o žiadnej vízii zo strany súčasných parlamentných politikov. Isté
je, že ľudia mimo tejto scény rôzne vízie majú. Treba sa však pozrieť na to,
čo naozaj môže fungovať. Pán Kravčík
hovorí o malom vodnom cykle ako riešení klimatických zmien a o vode ako
ústrednom zdroji práve tých to riešení.
Musíme mu dať za pravdu, praktický život nás o tom denno-denne presviedča.
To sú prírodné zákony - a keď konečne
pripustíme, že človek je (aké prekvapenie!!!) súčasťou prírody a rovnako aj
spoločnosť, ktorú tvorí, jedno je hneď
jasné - to čo platí pre vodu, platí aj o peniazoch, ktoré sú atribútom ekonomiky
a vyjadrením jej pochodov.

a na druhej bohatnú tí, ktorí bohatí už
sú. Inými slovami - „a nezaprší a nezaprší“ tam kde sa tvoria zdroje, ale povodne peňazí sa sypú na tých, čo ich už
majú dosť a odvádzajú zisky ktoviekam.
Aká je teda vízia? Skrátiť cyklus obehu
zdrojov a peňazí tým, že obnovíme regionálne trhy, že dovolíme (konečne!!!)
našim ľuďom podnikať a predávať tým
svojim v regiónoch čo vyrobia a uvidíte
ako sa začnú mať ľudia na vidieku. Je to
také jednoduché!! Pozrite sa smerom do
Rakúska, tam tak žijú desaťročia, ale aj
u nás sú už príklady.

Kde teda začať, keď je všetko v
cudzích rukách?

No predsa cez potraviny, ktoré tak
ako vzduch, voda a slnko sú súčasťou nášho ekosystému a teda aj nášho organizmu. Dovoľme našim výrobcom, aby nám priamo predávali
naše – najlepšie regionálne potraviny
priamo v regiónoch a urobíme veľa
pre svoje zdravie osobné a aj ekonomické. To roztočí aj ostatné sektory.

zdroj jt

Jela Tvrdoňová

nevyvážame iba drevo ale aj kyslík a uhlík!!!)) a primárnym plodinám, podporiť
znova spracovanie a priamy predaj. Pridaná hodnota výrobkov a služieb sú totiž
toľko spomínané skutočné riešenia pre viPekné prirovnanie, naznačuje,
že tok peňazí by sa mal nasmero- Čo je v súčasnosti najpálčivejším diek, lebo prinášajú automaticky príjem a
vať inam?
problémom slovenského vidieka? prácu. Všetko ostatné sú len prázdne sloTo znamená, že ak sa rozširuje cykMusíme použiť všetky dostupné ná- vá a ak sú aj činy, tak len ak krátkodobé.
lus obehu zdrojov a peňazí ako teraz stroje na pridávanie hodnoty našim Žiaľ, teraz to ide naopak – vyvážame surov liberálnej globálnej spoločnosti – je surovinám (napríklad konečne zastaviť viny, príjem a prácu tam, kde sú už dávno
jasné že na jednej strane rastie chudoba masový vývoz dreva z regiónov – veď múdri a toto tam tým svojim desaťročia
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nerobia. Iba politici, ktorí o tomto prestanú hovoriť, ale začnú aktívne v prospech
tohto smeru fungovať, tvoriť a používať
vhodné nástroje, ma presvedčia. Znova
sa vrátim k pánu Kravčíkovi. On tvrdí, že
udržať vodu v krajine znamená život, ja k
tomu pridávam: udržať zdroje a peniaze v
krajine, kde sa tvoria, znamená kvalitný
život a koniec biedy.
(Nabudúce s pánom Michalom Kravčíkom.)
Ivan Brožík
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BÝVANIE, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Rodinné domy
Pod lesíkom
už vo výstavbe

15-0142

Borský Mikuláš
Detvianska ulica
Tel.: +421 905 340 056

Pozvánka na výstavu

0905 915 033

NUTRIFOOD

®

Novoveská 941, Šaštín Stráže
Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky
0910 628 555 • www.nutrifood.sk
autorky dopĺňajú smalty a emaily. Zúčastňuje sa
na tvorivých pobytoch, plenéroch, sympóziách
a výstavách na Slovensku i v zahraničí, je členkou Združenia výtvarných umelcov západného
Slovenska. Kurátorom výstavy je PhDr. Štefan
Zajíček..

» red
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s praxou. Nástupný
plat 650 € + dohoda
Sekule 0911 597 297

10-0138

HĽADÁM
PRÍPRAVÁRA
K ZÁMOČNÍKOVI

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

16-0211

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu výtvarníkov,
členov Klubu skalických výtvarníkov Petra Polláka a Vlasty Peltznerovej – Návraty. Vernisáž
výstavy sa koná 4. júla 2019 o 16.00 hodine v Záhorskom múzeu v Skalici. Výstava potrvá do 8.
septembra 2019.
Keramikár Peter Pollák po ukončení štúdia na
umeleckopriemyselnej škole v Uherskom Hradišti u prof. Jiřího Vacha a Vladimíra Groša pracuje
od roku 1984 ako keramik. Od roku 1992 spolu s
manželkou vlastní a vedie firmu zameranú najmä na výrobu výrobkov v barokovo-rokovovom
štýle starej holíčskej fajansy. Ďalším smerom
v tvorbe je výroba dekoratívnych keramických
motýľov. Autor sa venuje i voľnej tvorbe, kde vytvára rôzne objekty, mozaiky, figúrky. Fotoaparátom zachytáva krajinu a jej detaily spracováva
na kresby. V ostatnom čase spracúva krajinu v
ďalších výtvarných technikách, ako sú napríklad maľba akrylom, pastelom, tušom, ceruzkou. Od roku 2009 pracuje i ako pedagóg na ZUŠ
v Skalici, kde vyučuje deti i dospelých základy
keramiky a jej výtvarné spracovanie Svoju tvorbu, za ktorú získal i viacero ocenení, vystavuje a
prezentuje na Slovensku i v zahraničí
Výtvarníčka Vlasta Peltznerová sa počas štúdia venovala textilu a keramike. Pod vedením
prof. Ambróza Pajdlhausera vzniklo viacero
keramických plastík. Štúdium výtvarnej tvorby
ukončila na UKF v Nitre. Na jej prechod k maliarstvu mala výrazný vplyv učiteľská osobnosť
akad. mal. Fera Kráľa, čo dokladá jej snový krajinársky svet, pričom v popredí je tajomno a záujem o magično. Autorku priťahuje aj moment
ekologického mementa pre súčasného človeka.
Ďalším tvorivým poľom autorky je kresba, využívaná aj v knižných ilustráciách, ktoré si tiež
uchovávajú symbolický podtext so snovými
námetmi a maľba na hodváb. Výtvarný profil
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HLAVU HORE / ZAMESTNANIE

Ukradli nám štát

ponúka voľné miesto na pozíciu:

alebo otca takéhoto úradníka do starobinca, neviem, či by nám zakázal
pridať ďalšiu posteľ na izbu a vymýšľal
by blbosti o tom, že máme premaľovať,
vymeniť kachle za novšie a dať lepšie
sieťky na okná. Nedávno išiel chorý
muž z dediny pri Žiline do Kláštora pod
Znievom. Nebolo mu dobre a kráčal
pešo popod Strečno v tieni po nesprávnej strane. Policajti mu dali pokutu. Od
ľudí, čo majú pomáhať a chrániť by som
očakával viac.
Musíme sa dožadovať svojich práv –
v nemocnici, na úradoch, sťažovať sa na
nekompetentné a arogantné správanie
úradníkov, nenechať sa zastrašiť. Rešpektujme predpisy a zákony, ale používajme
aj zdravý rozum, ľudskosť a Božie zákony.
Pokúsme sa vysvetľovať úradníkom, ako
funguje reálny svet. Veďme naše deti k
tomu, aby si uvedomili, že vzdelanie a moc
dostávajú na to, aby
slúžili a pomáhali
tým, ktorí sú slabší.
Neoháňajme sa papiermi a pečiatkami.
Radšej
otvorme svoje srdcia.

UPRATOVAČKA
NÁSTUPNÁ MZDA: 520,- € mesačne brutto
TVOJ PROFIL: ukončené základné vzdelanie a vyššie •
schopnosť tímovej práce • ochota k fyzickej práci
PONÚKAME: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
• prac. pomer na dobu neurčitú • garantovaný nárast mzdy
• zvýhodnené obedy vo vlastnej reštaurácii

Tel.: 034 664 45 50

41-0090

Na začiatku roka 1993 sme sa tešili.
Hrala sa hymna a viala slovenská zástava.
A zlodeji sa pripravovali na veľké krádeže. Štátny majetok sa rozdeľoval na
koaličných radách. Vznikla vrstva boháčov, ktorí zbohatli na rozkrádaní štátu. Títo oligarchovia si potom vybrali a
zaplatili figúrky, ktoré im slúžia dodnes.
Výsledok? Napríklad v mnohých nemocniciach, ktoré sa pravidelne zadlžujú
a oddlžujú - aj to je forma rozkrádania
štátu. Hazarduje sa v nich so zdravím a
životmi pacientov. Upadajúce školstvo.
Rozpadnuté mosty, rozbité cesty. Obrovské investičné dlhy v štátnych podnikoch a zhrdzavené stožiare a rúry v
energetických podnikoch, rozpredaných
cudzím firmám. A v celom štáte zabetónovaní nekompetentní a drzí úradníci.
Videl som arogantné šikanovanie
ľudí štátnymi úradníkmi. Človek iba premýšľa, prečo to robia? Opili sa mocou?
Majú za úlohu ničiť to, čo ľudia poctivo
vybudovali, aby mohli profitovať ich
stranícki kumpáni? Alebo iba naznačujú, že treba zaplatiť výpalné? Ich slovník
a spôsoby sú hrozné. Verím, že aj drábi v
časoch Jánošíka mali viac empatie, ako
niektorí úradníci.
Keby sme mali prijať chorú matku

LARK s.r.o., POD HÁJKOM 2, SKALICA

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV
Máme pre Vás pracovné

miesto na pozíciách:

Voľné pracované pozície na hlavný pracovaný pomer:

OPERÁTOR VÝROBY

» Ján Košturiak

- priemerná mzda vo výrobe 780,- Eur/brutto/37,5 hod./týždeň

UPRATOVAČKA

41-0088

- 550,- Eur brutto mzda /37,5 hod./týždeň

PRÁCA V SENICI

Taktiež ponúkame prácu i na BRIGÁDU vo výrobe 3,70 Eur/ hod.
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

na jednozmennú prevádzku

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

SKLADNÍKOV
Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Náplň práce:
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

75-06-3

41-0093

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

Slovenčina naša
Nie
cucať, ale cmúľať, cicať.
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INZERCIA

0905 915 033

41-0082

Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.

Firma DEMA Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti
DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43, 905 01 Senica
v prevádzke sklad.
tel. 034/6945267, mobil: 0915/780877 do 14:00 h
e-mail: fandel@dema.bike

Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
- náborový príspevok vo výrobe v 3. výplate 300,- Eur
- štandardný sociálny program
- príspevok na DDS
- dochádzkový bonus
- výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby

13
ZAMESTNANIE
Slovenčina naša

Nie cezčas, ale nadčas.

Slovenčina naša

Nie dielčí, ale čiastkový.

Slovenčina naša

Nie celer, ale zeler.

PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
s NástuPNou Hrubou
mesačNou mzdou 780 €

Hľadáme operátorov na montáž kotlov
a skladníkov:
nástup možný ihneď
ľahká práca pre ženy aj mužov
práca na dobu neurčitú
v príjemnom prostredí
v modernej, čistej, nehlučnej hale
základná hrubá mesačná mzda 650 €
+ 20 % mesačné odmeny
Informujte sa osobne:
ul. Jurkovičova 45 v Skalici
(pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 276 a 034/69 66 272,
alebo mailom: profesia@protherm.sk
63-0078

•
•
•
•
•
•
•
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ZAMESTNANIE
SBS GUARDING s. r. o.

PRÁCA V SENICI

FRAMAC CNC kovovýroba

príjme strážnikov na prevádzky

prevádzka Hlboké 6 prijme

v Senici a Holíči

na jednozmennú prevádzku

ZVÁRAČA/ZÁMOČNÍKA

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

Mzda od 700 €

41-0079

Tel.: 0905 353 834

36-0007

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
v bicyklovej a kolesovej výrobe

KONTROLA KVALITY
LOGISTA

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti
DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43, 905 01 Senica
v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK
Ponúkame:
• Nástupný plat:

Pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Mzda vyplatená vždy do 12. dňa v mesiaci
Príplatky v rámci zákona, 13. plat
Príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové poistenie
Stravovanie prostredníctvom stravovacej karty, denné stravné v hodnote 3,65 €
Možnosť zvýšenia základnej mzdy po skúšobnej dobe
Miesto práce: Senica
Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu
Zabezpečenie odborných školení

906 35 Plavecký Peter 131

Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk

príjme zamestnancov na pracovnú pozíciu

KVALIFIKOVANÝ STAVEBNÝ PRACOVNÍK

s dokladom na obsluhu stavebných strojov

MURÁR

Hľadáš nové
zamestnanie
v okolí Skalice?

Požadované vzdelanie: SOU/ZV
Náplň práce: prípravné a dokončovacie stavebné
práce
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: júl 2019
Mzda: 950 € / mesačne brutto

Pizza Apetito
v Holíči prijme
Predavačku
Výpomoc do kuchyne
Šoféra na rozvoz

1000 – 1300 € / MESAČNE

3,30 – 4,30 EUR / hod.

0948 690 777
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Ponúkame: stabilné zamestnanie s možnosťou rastu,
dobré pracovné podmienky

63-0109

POMOCNÍK
DO VÝROBY
0948 787 777

POMOCNÝ PRACOVNÍK V STAVEBNÍCTVE

14

Životopis so žiadosťou posielajte na adresu:
halacova@agropartner.sk

16-0230

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU

Stabilná práca. Mzda brutto.

Požadované vzdelanie: SŠ/SOU
Náplň práce: riadenie a obsluha stavebných strojov
a zariadení, murárske práce pri stavbe a rekonštrukcii
budov
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: júl 2019
Mzda: 1100 € / mesačne brutto

63-0099

Istota práce s fixnou platovou zložkou. 800 € + provízie.
Fixný pracovný čas: pon - pia. Chceš vedieť viac?
Pošli životopis. zvonek@p-mc.sk, 0904 426 544

63-0054

41-0092

Hľadáme lektora NJ
(úroveň C1, C2)
na živnosť pre
firemnú výučbu,
cca 20 h týždenne.
0949 484 833

CORMET, spol. s r.o.,

41-0065

Požiadavky:
• Manuálna zručnosť
• Ochota pracovať na zmeny
• Zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• Práca vhodná pre mužov, aj pre absolventov

Práca v stabilnej spoločnosti, ktorá je 20 rokov
na trhu. Nastupný plat 800 € v hrubom.
Bližšie info na t. č. 0911 777 453

16-0228

Do našej pobočky vo Veľkých Levároch
hľadáme na plný uväzok kolegyňu
s úplným stredoškolským vzdelaním
a VP sk. B s nástupom ihneď.

» Vedúci zmeny – operátor - 728 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Obsluha vstrekolisov - 624 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Pomocný pracovník - 624 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41-0093

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

15
ZAMESTNANIE

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 700 € +
dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie
• Stravovanie - 0,31€/ jedlo

Práca v kancelárii

po zapracovaní

975 €

• Príplatky nad rámec Zákonníka
práce (poobedná zmena 0,17 €/hod.)
• Možnosť pracovných ciest do
zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

MANAŽÉR VÝROBY

od 2000 €

MAJSTER VÝROBY

od 1100 €

AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP A PO

od 1500 €

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 907 962 902, praca@eissmann.com alebo Profesia.sk
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63-0034

mzda závisí od skúseností kandidáta

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka

ŤAŽNÉ

0944 720 932

ZARIADENIA

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

85_0433

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

16-0229

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

